
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

  

  

INTRODUÇÃO 

Este documento estabelece a Política de Privacidade dos APPs de clientes da 
Startup HTI Soluções Corporativas (doravante “HTI”) (os quais serão descritos 
adiante como "Plataforma", "Serviço", "Site", “Jogo”, “Jogos”, “Game”, “Games”, 
"App", "Apps", "Restaurantes", "Serviços", "HTI", podendo ser interpretados 
como sinônimos e com compreensão extensiva), mediante site, aplicativos de 
dispositivos móveis e administrado pela HTI Soluções Corporativas, empresa 
registrada no Brasil sob o CNPJ nº 36.164.906/0001-99, Charqueadas/RS, 
CEP 96.745-000 

A HTI Soluções Corporativas quer oferecer a melhor experiência e o melhor 
serviço possíveis. Para isso, quando o usuário faz o cadastro ou efetua o login, 
solicitamos algumas informações a seu respeito, e também coletamos alguns 
dados à medida que o usuário vai usando. 

 

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO 

Utilizando, acessando ou criando uma conta em nossas Plataformas, o usuário 
atesta que leu, entendeu e concorda com a nossa Política de Privacidade. É 
importante que o usuário saiba que a aceitação desta Política de Privacidade 
equivale à concordância com o tratamento e utilização da informação obtida 
nos exatos termos referidos abaixo. Por esse motivo, o encorajamos a ler este 
documento até o final. Se o usuário não concordar com algumas das 
disposições desse documento, não deverá utilizar acessar, ou criar uma conta 
nos Apps criados, disponibilizados, publicados e/ou desenvolvidos pela HTI 
Soluções Corporativas. Ainda, caso discorde de qualquer uma das provisões 
abaixo, poderá o usuário enviar um e-mail para 
atendimento@htisolucoes.com.br antes de utilizar os serviços, Apps e serviços, 
manifestando o ponto específico de sua contrariedade a fim de que as partes 
possam avaliar a adaptação das mesmas para satisfazer aos interesses de 
ambos. A utilização do serviço, sem qualquer registro para alteração, importa 
em aceitação dos mesmos e vinculação do seu conteúdo às partes. 

 

ALTERAÇÕES 

A HTI se reserva o direito de promover, a qualquer tempo, alterações na 
Política de Privacidade em caso de conveniência ou necessidade. Tais 
alterações serão comunicadas a todos os usuários cadastrados por e-mail e/ou 
através de uma notificação na primeira vez que o usuário acessar a Plataforma 



após a alteração, cuja concordância do usuário será necessária para manter o 
acesso aos serviços e produtos disponibilizados pela HTI, presumindo-se, 
nesta concordância, que o usuário leu e está de acordo com as mesmas.  

 

 SEGURANÇA E PRIVACIDADE. 

A segurança e a privacidade das informações dos usuários são muito 
importantes para nós. Por isso, tomamos uma série de cuidados para manter 
as suas informações pessoais em segurança, protegidas de qualquer forma de 
perda ou alteração, e para que ninguém além de nós e do representante do 
app tenha acesso a elas. 

 

AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Informações básicas. Para que o usuário (cliente) possa fazer uso das 
funcionalidades da Plataforma, ou ter uma experiência personalizada, deverá 
criar uma conta na Plataforma. Para isso, solicitaremos informações como, sem 
se limitar a: nome, idade, sexo, localização geográfica, endereço de e-mail e 
senha. Poderá a LEBES efetuar um pré-cadastro das informações que dispõe 
do usuário e fornecer a ele um login e senha provisórios; hipótese em que o 
usuário poderá posteriormente, se quiser, alterar a senha. O usuário deve 
garantir que todas as já preenchidas ou que fornecer são, e permanecem 
válidas. Com exceção de sua senha, suas informações serão armazenadas no 
nosso banco de dados e disponíveis para nossa consulta. Sua senha será 
codificada e apenas essa codificação será armazenada pela HTI, sem acesso 
à mesma. Portanto, o usuário é a única pessoa que conhece sua senha. 
Solicitamos que o usuário utilize uma senha exclusiva e de alto grau de 
dificuldade para o acesso à Plataforma da HTI, e que não divida essa 
informação com terceiros. 

Futuramente o cadastro poderá (ou já é possível) ser realizado pelo usuário, 
caso prefira, também utilizando sua conta do Facebook ou do Google, ou 
vincular tais contas ao pré-cadastro já efetuado pelo Usuário (cliente), 
autorizando esta a ter acesso e coletar as informações compartilhadas pelo 
usuário nestas plataformas sociais. A vinculação destas contas e a 
disponibilidade dos seus conteúdos não são obrigatórias, mas apenas uma 
faculdade ao usuário, caso queira disponibilizar um número maior de 
informações e permitir, em alguns casos, uma experiência mais personalizada. 

Informações de pagamentos. Para sua maior segurança, toda transação 
financeira é realizada por terceiros, sites especializados em transações 
financeiras pela internet. Dessa forma, a HTI não guarda nenhum tipo de 
informação com relação a sua forma de pagamento, como o número do seu 
cartão de crédito, ou sua conta bancária. Toda informação fornecida a estes 
sites, está sujeita somente a Política de Privacidade e Termos de Uso deles. 



Informações de outros sites. Podemos criar programas com parceiros de 
publicidade e outros sites. Podemos, também, perguntar aos anunciantes como 
os nossos usuários responderam aos anúncios. Esse compartilhamento de 
dados nos ajuda a medir a eficácia da nossa publicidade e melhorar a 
qualidade dos anúncios que o usuário vê, focando em produtos que mais se 
encaixam no perfil do usuário. 

A PARTILHA DE SUAS INFORMAÇÕES 

O objetivo da plataforma é justamente o treinamento e análise dos atributos e 
conhecimentos específicos dos usuários sobre os temas e desafios propostos 
pela HTI. Assim, as informações obtidas a partir das escolhas, preferências, 
hábitos de uso, resposta aos jogos e reação e raciocínio aos desafios 
propostos, bem como aos dados de cadastro associados a cada usuário, 
incluindo o nome, entre outras informações que possam ser coletadas, serão 
armazenadas e analisadas pela equipe da HTI. A HTI poderá, ainda, delegar o 
tratamento, interpretação e análise destas informações a empresa parceira, 
contratada ou afiliada, que utilizará as informações coletadas e tratadas dentro 
dos limites da discricionariedade e razoabilidade que se poderiam esperar para 
atingir à sua função. 

As informações, análises, relatórios, entre outros dados e conclusões, também 
poderão ser repassadas ao empregador do usuário e/ou aos seus superiores, a 
fim de direcionar eventual treinamento e melhor aproveitamento das 
habilidades dentro da estrutura. 

Publicidade de terceiros. Às vezes, os anunciantes podem usar ferramentas 
tecnológicas para medir a eficácia de seus anúncios e personalizar o conteúdo 
da publicidade. Para tanto, o usuário autoriza que seja repassado aos 
parceiros comerciais dados sobre a eficácia e o efeito da publicidade 
anunciada perante o usuário, o qual poderá valer-se de outros mecanismos de 
identificação do usuário com o intuito de personalizar a publicidade para 
aquelas que sejam maiores de idade interesse do usuário. Dentro dos 
aplicativos para dispositivos móveis, a utilização de tecnologias de 
reconhecimento do usuário e de preferencias pessoais, a semelhança de 
cookies, poderá ser utilizada estada o usuário ciente e autorizando a sua 
utilização. Caso seja possível a utilização mediante plataforma no site da HTI 
Soluções Corporativas, com o uso do navegador, e somente neste caso, o 
usuário pode usar as configurações de cookies do navegador para limitar ou 
impedir a colocação de cookies por redes de publicidade. 

Links. Quando o usuário clica em links inseridos em nosso site, o usuário pode 
deixar a HTI e ser direcionado para outro endereço. Nós não somos 
responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites, tampouco pelo uso 
de dados coletados do usuário ou arquivos baixados e a consequência de seu 
uso, e encorajamos os nossos usuários a lerem as políticas de privacidade 
desses sites antes de realizar qualquer transação ou utilização dos mesmos. 

DESATIVAÇÃO DO APP 



Caso o usuário queira parar de usar sua conta, o usuário pode desativá-la. Ao 
desativar sua conta, suas informações pessoais e preferências serão 
guardadas para o caso de precisarmos cumprir obrigações legais ou 
determinações judiciais ou ainda para quando desejar reativá-la, em 
consonância com a legislação vigente. 

O armazenamento de dados do usuário, como identificação, IP, padrões de 
uso, logs com registro de atividades, entre outros fornecidos ou coletados 
durante o uso, poderão ser mantidos armazenados mesmos após o 
encerramento da conta pelo usuário. 

Ainda, o usuário poderá solicitar que tais dados e informações sejam 
definitivamente excluídas. Para tanto, deverá nos remeta um e-mail para 
atendimento@htisolucoes.com.br a partir do endereço que estava cadastrado 
na sua conta efetuando tal solicitação. A eventual eliminação destes registros 
obedecerá aos termos da legislação vigente, especialmente a Lei nº 
12.965/2014, mormente quando for necessária a manutenção destes dados 
pela HTI por um determinado período de tempo, sendo que a eliminação dos 
dados só ocorrerá, então, depois de superados estes prazos legais. 

DÚVIDAS 

Se o usuário tiver qualquer dúvida ou preocupação a respeito da nossa Política 
de Privacidade, contate a nossa equipe pelo e-mail 
atendimento@htisolucoes.com.br 

  

Data: 10 de Abril de 2021. 

 
 


